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YMPÄRISTÖHALLINTO 
 
 

PVM 

 
    31.1.2023 

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE  
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).  
 

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan   X  

Suunnitelma liittyy ympäristölupaan 
 

   

 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten otta-
misluvan hakijan nimi 

Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala Oy 

Ottamisalueen nimi Ruokosen sora-alue 

Kunta, kylä, tilan RN:o Toivakka,  
kiinteistö 1: Toivakka, Valkea-Aho 850-405-49-1 
kiinteistö 2: Valtion metsämaa, Toivakan valtionmaa 850-893-1-3 

Ottamisalueen pinta-ala 7,16 ha Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet, kaivualue 6,23 ha 
  

Luvan viimeinen voimassaolopäivä  
 

 
 

 

Maa-aines 
 (x)  

Ottamismäärä  
kiinto-m3  (m3ktr) 
 

 

 Kalliomurske   

   Louhe sekä siitä murskatut lajitteet  

 Rakennus- ja muu luonnonkivi  

X Sora ja hiekka           100 000 

   Moreeni  

 Multa tai savi  
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Kaivannaisjätteen laji(1 
 

Kaivannaisjätteiden määrät (k-m3) 
koko tuotantoaikana(2 sekä kai-
vannaisjätteiden laatu.  
 

Hyödyntäminen tai käsittely(4 

 

Valitaan alla olevista vaihtoehdoista ja täydennetään tarvit-

taessa viereiselle riville sanallisesti 

0) Kaivannaisjätettä ei synny. 
1) Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen 
suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin 
tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle 
hyödynnettäväksi. 
 2) Kaivannaisjätettä ei käytetä ja se varastoi-
daan alueelle. Alueelle perustetaan kaivan-
naisjätteen jätealue, siirto lomakkeen kohtaan 
E. 
 

 

 

Toiminnan tarkempi kuvaus ja 
ympäristövaikutukset(5 

 

 
Pintamaita varastoidaan reuna-alueelle, 
mistä ne käytetään maisemointiin. 
 
Suuret kivet ja lohkareet voidaan tarvit-
taessa murskata kiviainestuotteiksi. 
Kannot ja muu puuaines voidaan tarvit-
taessa hakettaa ja viedä poltettavaksi tai 
käyttää pintarakenteena. 
 

 

Pintamaa  
7 000 m3ktr 

  

Kannot ja hakkuutähteet                       100 m3 
  

 
Pysy-
vä(3  X 
(x) 

Ei pysyvä 
(3       X 
(x) 

Pysyvää kaivannaisjätettä ovat pintamaiden epäorgaaninen kiviaines, 
ei pysyvää pintamaiden humus ja hakkuutähteet 

Kivituhka 
  

  

Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden lietteet 
  

  

Savi ja siltti 
  

  

Sivukivi 
  

  

Seulontakivet ja lohkareet 
  

  

Muu  kaivannaisjäte: 
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A)Ottamisalueen ympäristö
(6 

 

 

 

 

X Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 

 

B)Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
(7  

 

Kaivannaisjätteet sijoitetaan alueelle, jonka ympäristö on pääosin moreenia ja sen alla olevaa soraa/hiekkaa. Mahdolliset pintamaista liuenneet aineet suotautuvat 
lopulta maa-aineksiin, eivätkä kulkeudu ympäristöön. Kaivannaisjätteen varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla. Moreeni ym. sekä kivet ja 
lohkareet ovat pilaantumattomia ja pysyviä kaivannaisjätteitä. Ne eivät aiheuta pinta- tai pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Kivien ja lohkareiden rikotus sekä 
murskaus tarvittaessa aiheuttavat osaltaan melu- ja pölyhaittaa.  
 
Pintamaa- ja moreenikasoja voidaan tarvittaessa käyttää estämään melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Hakkuutähteet eivät aiheuta enempää ympäristöhaittoja 
kuin normaali metsänhoitokaan. Toiminnan päätyttyä kaivannaisjätteet hyödynnetään alueen maisemoinnissa. 
 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 

 

 

C)Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
(8

 

Toiminnan aikana kaivannaisjätteiden varastointi ei aiheuta erityistarkkailua lukuun ottamatta mahdollista pintamaa- ja moreenimaakasojen pölyämistä. Luvan haki-
jan nimeämä vastuuhenkilö tarkkailee itse ja ohjeistaa myös alueella työskenteleviä toimijoita tarkkailemaan kaivannaisjätteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Kaivannaisjätteet on hyödynnetty alueen maisemoinnissa tai jalostettu tuotteeksi viimeistään toiminnan päättyessä. Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään, 
maisemoidaan ja metsitetään ottosuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti. Siten toiminnan päätyttyä ei tarvita kaivannaisjätteiden seurantaa tai tarkkailua. 
 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 
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D) Tiedot toiminnan lopettamisesta
(9

 

 

Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään ja maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti lupa-ajan puitteissa. 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 

 

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
(10 

 

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha) 

Pintamaat varastoidaan pääsääntöisesti louhinta-alueen rajan ja ottamisalueen rajan väliselle vyöhykkeelle.   
 

 

 

Jätealueen perustaminen ja hoito 

Ei vaadi erityistä perustamista tai hoitoa. 

 

Jätealueen ympäristövaikutukset  ja niiden seuranta 

Ympäristövaikutukset liittyvät pintamaiden mahdolliseen pölyämiseen. Ks. kohta C. 

 

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
 

Maisemointi, katso ottamissuunnitelman suunnitelmaselostus 

 

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö 

 
X Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 

 


